
  

  



  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ   
20.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร   
และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองโตเกียว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 642 
 
วนัท่ีสอง นาริตะ – พระพุทธรปู อุชิค ุไดบุทสึ (ลิฟท์)  –  โตเกียว – วดัอาซะกสุะ – 

ช้อปป้ิงชินจกู ุ 
08.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืง         

และศุลกากร น าท่านสกัการะรปูปั้นพระพุทธรูปทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ทีท่ าจากทองบรอนซ ์            
มคีวามสงู 120 เมตร ( 390 ฟุต ) พระพทุธรปู อชิุค ุไดบุทสึ รูปปั้นพระพุทธรปูทีใ่หญ่
ที่ สุ ด ในโลก ที่ท าจากทองบรอนซ์  และได้รับการบั นทึกอยู่ ในกิน เนสบุ๊ กว่ า              
เป็นพระพุทธรปูทีสู่งทีสุ่ดในโลก ต้องใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 10 ปี สรา้งเสรจ็สมบูรณ์ใน
ปี ค.ศ.1993 รูปปั้นขนาดใหญ่นี้ มคีวามสูงมากกว่าอนุสาวรยี์เทพเีสรภีาพในนิวยอร์ก 
(40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปด้วยเท้าของพระพุท ธเจ้า              
โดยน าท่านขึน้ลฟิทข์ึน้ไปชมไดถ้งึหน้าอกของพระพุทธรูปทีค่วามสงูประมาณ 85 เมตร  
น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงโตเกียว เพือ่น าชม วดัอาซะกสุะ วดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโตเกยีว 
ภายในประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค าที่ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และพากนัมา
เทีย่วชมความยิง่ใหญ่ของโคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ!! ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ล้ิมรสเน้ือคุณภาพดีระดับพรีเม่ียม             
พิเศษเน้ือวากิว และซอฟดริงไม่อัน้ 

บ่าย น าท่านอิสระช้อปป้ิง  ย่านชินจูกุ ย่านช้อปป้ิงที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม  อุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์ซานรโิอชอ็ป เสือ้ผา้น าสมยั กระเป๋า รองเทา้วยัรุ่นโอนิทสกึะ ไทเกอร์!!! 
รวมไปถงึเครื่องส าอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั DAI-ICHI RYOKOKU HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.dh-ryogoku.com/ 
 
 

http://www.dh-ryogoku.com/


  

วนัท่ีสาม       โตเกียว – ฟจิูคิวไฮแลนด ์– โกเทม็บะ พรีเมียม เอ้าทเ์ลต็    
 ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซน็ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่  ฟูจิคิวไฮแลนด์ เป็นสวนสนุกที่ตัง้อยู่บริเวณตีนภู เขาไฟฟูจ ิ            

ในภูมิภาคทะเลสาบฟูจิทัง้ห้า เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่นิยมมากที่สุดของญี่ปุ่ น ฟูจิคิว         
ไฮแลนด์ถอืเป็นที่รูจ้กักนัดใีนเรื่องของความน่าตื่นเต้นจนมกีารบนัทกึให้เป็นรถไฟเหาะ 
ตีลังกาที่ซับซ้อนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวอนิเมชัน่ สวนสนุกที่มุ่งมัน่ที่จะอยู่          
ในระดบัแนวหน้าของความสวนสนุกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รบัความนิยมอย่าง
ต่อเนื่องรวมทัง้ได้ท าลายสถติกิินเนสส์เวลิด์เรคคอร์ดของรถไฟเหาะ ปัจจุบนัสวนสนุก
แห่งนี้ม ีรถไฟเหาะที่ส าคญัอยู่ถึง 4 ชนิด ใจกลางของสวนสนุกมรีถไฟเหาะที่สูงที่สุด 
และมเีรว็ที่สุดในโลกซึ่งเปิดในปี ค.ศ.1996 และยงัคงถูกจดัอนัดบัเป็นรถไฟเหาะดทีี่สุด
ในโลก ในวนัที่สภาพอากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นววิภูเขาไฟฟูจิจากบนเครื่องเล่น       
ไดด้ว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมียม เอ้าต์เล็ต เป็นแหล่งชอปป้ิง เสื้อผ้า กระเป๋า 

สนิค้าแบรนด์เนมยอดนิยม มสีนิค้าลดราคาทัง้ปี รายชื่อร้านค้ายอดนิยมใน Gotemba 
Premium Outlets (บ า ง ส่ ว น )  Issey Miyake / Pleats Please, Gucci, Dior, Tag 
Heuer, Coach, Swatch, Ray-Ban, ck Calvin Klein, Sanrio, Puma, New Balance, 
Replay, Nike, Hush Puppies, Disney, Lego, Samsonite, Levi’s, Regal, 
Timberland, The North Face, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren Home, Lacoste, G-
Shock, Harrods Old England, Hugo Boss, Dunhill, Prada, Paul Smitch, Cath 
kidston, GAP 
ไดเ้วลาอนัสมควรท าท่านเดนิทางสู ่ ทะเลสาบยามานาคะโกะ 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
  http://fujimatsuzono.com/ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*** ให้ท่านได้อ่ิมหน าส าราญกบับุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตลญ่ี์ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็น
ขาปูยกัษ์ ซูชิ ข้าวปัน้หน้าต่างๆ พร้อมเพ่ิมรสชาติด้วยวาซาบิต้นต ารบั หรือจะ

http://fujimatsuzono.com/


  

เป็นเทมปุระท่ีทอดจนกรอบน่ารบัประทานท่ีเสิรฟ์ผกัเคร่ืองเคียง นอกจากน้ียงัมี 
ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกะหรี่, ข้าวผดัญ่ีปุ่ น, ไข่ตุ๋น 
และมิโซะซุป *** 
----  พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวล และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ----  

 
วนัท่ีส่ี ทะเลสาบยามานาคะโกะ  – โอชิโนะฮกัไก – สวนสตรอเบอรร์ี่ – มตัสึโม

โต้  ปราสาทมตัสึโมโต้ – โอคฮิุดะ – ออนเซน็ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮกัไก เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ 
ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะ กบัทะเลสาบ       
ยามานาคาโกะ ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปี            
ที่ผ่านมา บ่อน ้าทัง้ 8 นี้เป็นน ้าจากหมิะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาด
ใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจผิ่านหนิลาวาทีม่รีพูรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บ และลิ้มรส                   

สตรอเบอรร์ีส่ดๆ จากตน้  
จากนัน้เดินทางเข้าสู่ เมืองมตัสึโมโต้ ขอน าท่านไปยงั ปราสาทมตัสึโมโต้ 1 ใน 3 
ปราสาทเก่าแก่ที่มคีวามสวยงามที่สุดในญี่ปุ่ น ด้วยรูปทรงการสรา้งและสทีี่ด าสนิท จงึ
ท าใหป้ราสาทแห่งนี้ไดร้บัฉายาว่าปราสาทอกีาด า  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอคฮิุดะ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTAKA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

  http://www.hotel-hotaka.jp/  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม –– เมนูเซต็เน้ือฮิดะ  

----  พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวล และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ----  

 
 
 
 
 

http://www.hotel-hotaka.jp/


  

วนัท่ีห้า โอคฮิุดะ – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ  
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จดุชมวิวชิโรยามะ) – นาโกย่า  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สมัผสัวถิชีวีติของผู้คนในยาม
เชา้ อากาศเยน็สบาย และความเรยีบง่ายของเมอืงแห่งนี้เป็นอกีสถานทีใ่นแดนปลาดบิ           
ทีน่่าศกึษา และเรยีนรู ้ซึง่เตม็ไปดว้ยรา้นคา้แบบพืน้เมอืง ผกั ผลไม ้ผลติภณัฑท์ีเ่กบ็มา
จากไร่สดๆ ของชาวบ้านแถบนัน้ จากนัน้น าท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ           
ทีย่งัคงอนุรกัษ์บ้านเรอืน และสภาพแวดลอ้มสมยัเอโดะไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีชมการด าเนิน
ชวีติแบบดัง้เดมิทีท่่านจะต้องประทบัใจ พรอ้มเลอืกซื้อสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึใน
สไตลญ์ีปุ่่ นแท้ๆ  ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศอนัเก่าแก่แสนคลาสสกิ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ซึ่งยงัคงอนุรกัษ์บ้าน

สไตล์ญี่ปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิม และยังได้รบัเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้ เป็นมรดกโลก        
ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1995 บ้านในสไตล์กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ         
18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบ้านสามารถรองรบัหมิะที่ตกหนักในช่วง
ฤดูหนาวได้ดี และ รูปร่างของหลงัคาเหมือนกับสองมอืของพระเจ้า จึงเรยีกหมู่บ้าน
สไตลน์ี้ว่า “กสัโซ่”จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ล้ิมรสสุก้ียาก้ีปรู้านดงัท่ีปรงุแบบพิถีพิถนัให้ท่านได้ล้ิมลอง 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

  https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/ 
 
 
 
 
 

วนัท่ีหก นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – ย่านซากาเอะ – นาบานาโนะ ซาโตะ        
(TULIP + ILLUMINATION) – สนามบินนาโกย่า  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าอตัสึตะ ศาลเจา้แบบชนิโตทีส่ าคญัของเมอืงนาโกย่า            
ถูกพบในช่วงศตวรรษที่ 2 และได้รบัการบูรณะเมื่อปี ค.ศ. 1935 เป็นศาลเจ้าที่ได้รบั          
ความเคารพอย่างมากของชาวเมอืงนาโกย่าพอๆ กบัศาลเจา้อเิสะ จงิง ูและทีแ่ห่งนี้เป็น
ทีเ่กบ็รกัษา ดาบแห่งคุซานาง ิอนัเป็นสิง่ส าคญั 1 ในเครื่องราชกกุธภณัฑ์ 3 ชิน้ ทีแ่สดง

https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/


  

ถงึอ านาจแห่งองค์จกัรพรรดญิี่ปุ่ นมาตัง้แต่โบราณกาล โดยอกี 2 ชิ้น ได้แก่ กระจก ท า
จากหนิขดัมนั อยู่ทีศ่าลเจา้อเิสะ จงิง ูกบั “สรอ้ยประดบัพระศอ” ทีท่ ามาจากหนิสแีละอยู่
ทีพ่ระราชวงัอมิพเีรยีล 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
บ่าย  น าท่านอิสระช้อปป้ิง ย่านซากาเอะ  เป็นย่านการค้าที่มีความส าคัญที่สุดของ            

เมืองนาโกย่า ทัง้ยังเป็นที่ตัง้ของหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งเมืองนาโกย่า 
นอกจากนัน้ยงัเป็นที่ตัง้ของห้างสรรพสนิค้าชื่อดงัที่มชีื่อเสยีงเรยีงรายเต็มสองฟากฝัง่
ถนน รวมทัง้รา้นคา้แบรนด์เนมต่างๆ อกีมากมาย โดยทีแ่ต่ละอาคารกม็รีูปทรงสวยงาม
แตกต่างกนัไป ทัง้นี้ย่านซากาเอะยงัเป็นทีต่ ัง้ของโรงแรมชื่อดงัมากมาย จงึท าใหบ้รเิวณ
นี้ไม่ใช่เพยีงแค่แหล่งการค้าที่ส าคญัของเมอืงเท่านัน้ แต่ยงัเป็นศูนย์รวมการคมนาคม
เชื่อมต่อไปยงัจุดต่างๆ ทัว่ทัง้ภูมภิาคนี้อกีดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนนาบานา
โนะซาโตะ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ปลูกดอกไม้หมุนเวยีนกนัไปตามฤดูกาล เริม่จาก
เรือนกระจกเพาะปลูกดอกบีโกเนีย (Begonia) และมีดอกไม้บานตามฤดูกาลตัง้แต่
ซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ทิวลิป กุหลาบ ไฮเดรนเยยี ไปจนถึงดอกรกัเร่หรอืดอกดาเลีย 
และดอกคอสมอสในฤดูใบไม้ร่วง เป็นทศันียภาพงดงามที่ติดตาตรงึใจ ในช่วงปลาย
เดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนพฤษภาคมจะมีงานประดบัไฟที่ยิ่งใหญ่ ที่มทีัง้ อุโมงค์ไฟ
ประดบั ไฟประดบัสะท้อนบนพื้นน ้า และต้นไม้แฝด และที่พลาดไม่ได้คอื การแสดง 
Illumination ยิง่ใหญ่ตระการตาทีม่ธีมีเปลีย่นไปทุกปี 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั  
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบินนาโกย่า  

วนัเจด็           สนามบินนาโกย่า – กรงุเทพฯ  
00.30 น. ออกเดนิทางเพือ่กลบัสู่ กรงุเทพฯ สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 647 
04.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀ 

 
 

  



  

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง :  10 – 16  เมษายน       

 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น 

ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

ห้องพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม

ต้องเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง

ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง

, ภยัธรรมชาต,ิ การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 68,900.- 44,500.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 61,900.- 39,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 55,500.- 35,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



  

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไป

กลบัพรอ้มลูกคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร

ทีส่ ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบินเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 



  

- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- สายการบินไทยสามารถส ารองที่นัง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติม

ตามเงื่อนไขของสายการบนิ ลูกค้าทีป่ระสงคน์ัง่ตรงนี้สามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ณ 

วนัเดนิทางได ้

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกิน 7 กก. และมคีวามกว้าง+

ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอื่น ต้อง

ตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้

50% ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิ

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 


